
Dwa dyski (SSD i HDD) w porównaniu z pamięcią Intel® Optane™ i dyskiem HDD 

Dwa dyski (SSD + HDD) Pamięć Intel® Optane™  
+ dysk twardy 

Pamięć Intel® Optane™ jest szybsza niż dysk twardy, bardziej inteligentna  
niż dysk SSD i pozwala zachować dużą pojemność pamięci masowej. 

Komputer wyposażony w dysk HDD jest w 
stanie dorównać wydajnością konfiguracji z 
dyskiem SSD — wystarczy dołożyć do niego 
pamięć Intel® Optane™, która umożliwia 
również zachowanie dużej pojemności 
pamięci masowej i eliminuje konieczność 
ręcznego zarządzania. 

Automatycznie uczy się zachowań 
użytkownika, aby przyspieszyć wykonywanie 
najczęstszych i najważniejszych zadań. 

Koniec uciążliwego i ryzykownego ręcznego 
przenoszenia aplikacji i danych między 
dyskami HDD i SSD. 

Oprogramowanie monitoruje 
często używane pliki i plikacje 
oraz przyspiesza je. 

Dyski SSD bardzo szybko się 
zapełniają, w związku  
z czym użytkownicy muszą 
ręcznie przenosić aplikacje i 
pliki. 

Każda ręczna operacja niesie 
za sobą ryzyko błędów. 

Pliki potrzebne do 
wykonywania ważnych zadań 
są natychmiast ozpoznawane  
i przyspieszane. 

Do tej pory użytkownicy 
musieli ręcznie wybierać 
dysk do instalacji systemu 
operacyjnego, plików i 
aplikacji w celu zachowania 
wysokiej wydajności 
urządzenia. 

Teraz wystarczy zainstalować i 
aktywować pamięć Intel® 
Optane™, która zajmie się 
resztą. 

Zalety pamięci Intel® Optane™ 

Brak konieczności ręcznego wyboru dysku! Ustaw, zapomnij i ciesz się niezwykłą 
szybkością! 



Zastrzeżenia prawne 

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je 
sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od 
konfiguracji systemu. Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej 
informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie 
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/optane-memory.html 

Intel, logo Intel i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych  
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.  

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 
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